
                      

Pořadové číslo: 21/3.1.1.

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 27.11.2013

Předloha pro 21. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9.12. 
2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Bc. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
ZDENĚK KADLEC, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova – části pozemku p.č. 6676 v  k.ú. Přerov .

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo  města Přerova po projednání

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č. 6676, zahrada, o výměře cca 215 m2, v k.ú. 
Přerov.

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku  p.č. 6676, 
zahrada, o výměře 1117 m2, v k.ú. Přerov.  

Vyjádření dotčeného odboru, organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina dne 1.11.2013 projednala žádost a neměla připomínek k využití předkupního 
práva na pozemek p.č. 6676 v  k.ú. Přerov.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že nemá v tomto roce vyčleněny finanční 
prostředky pro výkup části výše uvedeného pozemku do majetku statutárního města Přerova.



Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 80. schůzi dne 13.11.2013 doporučila Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr úplatného převodu části pozemku a nevyužít předkupního práva k tomuto pozemku  
dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva: 

     Pozemek p.č. 6676, zahrada o výměře 1117 m2, v k.ú. Přerov, se nachází v zahrádkářské kolonii po 
pravé straně komunikace směr Přerov - Dluhonice. Vlastník pozemku pan I. Š., nabídl statutárnímu 
městu Přerov úplatný převod tohoto pozemku. Na pozemku p.č. 6676 v k.ú. Přerov, je zapsáno 
předkupní právo dle §101 zák.č. 183/2006 Sb., pro statutární město Přerov. Pan Š. žádá v případě 
nevyužití předkupního práva o zrušení předkupního práva z důvodu prodeje pozemku jiné osobě. Část 
pozemku p.č. 6676 v k.ú. Přerov, o výměře 215 m2 je Územním plánem města Přerova určena jako 
veřejně přístupné prostranství pro dopravu podél krajské komunikace III/01857, která bude při 
budování rychlostní komunikace R55 stavba 5502 Kokory - Přerov využita pro přeložku silnice I/55 
od Olomouce. V komisi pro záměry nabídka nebyla projednána vzhledem k termínu projednání 
nabídky předkupního práva stanoveného v odst. 6, zák. 183/2006 Sb., tj. 3 měsíce od doručení nabídky 
na využití předkupního práva.
Nabídka byla projednána ve vedení města s nesouhlasným stanoviskem pro uplatnění předkupního 
práva.

       Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
předkupního práva k pozemku p.č. 6676 v k.ú. Přerov. 


